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Primer Bona D500 is een dispersie voorstrijkmiddel voor Parketlijm Bona D730, D720, 
D710, R770. Geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden zoals cement -  
uitgezonderd magnesium-industrie-cement en magnesiet-cement -, spaanplaten en 
vergelijkbare ondergronden. 
 
 oplosmiddelvrij 
 waterdoorlatend 
 makkelijk te verwerken 
 universeel inzetbaar 
 EC1 gecertificeerd 
 

 
 
Basis : kunststofdispersie 
Verbruik : circa 150 g/m² verdund (= circa 75 g/m² geconcentreerd) 
Kleur : wit 
Viscositeit : makkelijk strijkbaar - stabiel 
Dichtheid : 1.0 g/cm³ 
Schoonmaakmiddel : water 
Houdbaarheid : 12 maanden na productiedatum in ongeopende originele  
   verpakking 
Opslag/transport : de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan  
   +25°C; opslaan op een droge, goed geventileerde plaats 
Verpakking : 5 liter cans, 3 per doos 
 
Meer technische informatie kunt u vinden in de veiligheidsbladen. 
 

 
De ondergrond moet voldoen aan DIN 18356; deze moet egaal, droog, schoon, vrij van 
scheuren,  trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn. 
 
Geschikte ondergrond (ook eventueel met vloerverwarming): 
- cement 
- anhydriet(tegel) 
- gietasfalt 
- houten ondergronden en 
- spaanplaten V100  
 

 
 
Voor het verwerken van het voorstrijkmiddel de navolgende klimatologische 
voorwaarden in acht nemen (waarden voor Centraal Europa): 
- luchttemperatuur: minimaal 18 °C 
- vloertemperatuur: minimaal 15 °C (bij vloerverwarming 
 niet boven 20 °C) 
- relatieve vochtigheid: maximaal 70% 
 
Het voorstrijkmiddel verdunnen met water in de verhouding 1:1. Vervolgens gelijkmatig 
opbrengen met borstel, roller of kwast - opeenhopingen en plassen vermijden - en tot 
een transparante film laten drogen. Na droging kan het parket worden gelijmd. 
 

 
Cement: circa 1 tot 24 uur afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond en 
omgevingstemperatuur. In twijfelgevallen, bijvoorbeeld bij vochtgevoelige ondergronden 
zoals anhydriet(tegel) en voor het leggen van parket met hoog schotelingsrisico, 
minstens 24 uur. Spaanplaten: 48 uur. 
 

Noot: Primer Bona D500 voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving. 
Let eveneens op de instructie van de parketleverancier. 
 
Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in 
laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona D500 
wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter uitsluitend het product zelf 
garanderen.  
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